Първи патрoнен празник нa
училище "Кирил и Методий" в Париж

"Ще ни върви по вода" си
казахме,

учители

ученици

от

училище

и

парижкото
"Кирил

Методий"!

и
Дори

проливният дъжд

не

ни

попречи да се отзовем на
поканата

на

г-жа

Горгачев, организирала за
пореден път традиционния
пикник по случай 24 май –
Денят

на

българската

просвета и култура и на
славянската писменост – в
околностите на Париж, в
зала

на

кметството

на

Моренвилие.

Под звуците на химна "Върви народе възродени",
българският

празник

преоткри

истинския

си

облик с участието на училището за български
език "Кирил и Методий", което отбеляза първата
година от съществуването си във Франция, а
изпълнението на децата и юношите развълнува
не един от българските ни съотечественици. Така
е, защото училището, чрез езика и писмеността,
се явява общия знаменател на принадлежността
към единна общностна душевност.

След молебена на архимандрит Емилиян Бокановски, г-жа Ирина Бокова, българският посланик
във Франция честити празника на всички и благодари както на организаторите, така и на
кметството на Моренвилие, в лицето на представителката му Кристин Саниал, което всяка
година с удоволствие домакинства на нашия празник.

Веднага

след

Конакчиева,

това,

г-жа

председател

на

Камелия
асоциация

"Български език – език европейски" взе
думата

от

името

на

настоятелството

на

училището, за да сподели вълнението си от
първия му "Върви народе възродени". Тя
припомни, че на този ден, спомняйки си за
делото

на

благодарят

първоучителите,
на

учителите

си

българите
и

докато

учениците поднасяха цветя на учителките си,
тя им благодари от все сърце, затова че са
дали всичко от себе си, без да жалят труда
си през тази първа учебна година.

Похвали и благодарности получиха и учениците, малките, които са преодоляли трудностите и
днес четат, пишат и знаят все повече български думички, а големите, за упоритостта им в
трудните за тях моменти в края на учебната година.

Участието на

учениците

представяне

на

малко

в празника
известните

се

състоеше
стихове

в
от

всеучилищния химн и от забавен спектакъл, посветен на
българския език. Вълнуващо звучаха от сцената на
френското кметство стиховете на Стоян Михайловски,
рецитирани от Деяна, Кристин, Николай и Ралица

Но винаги духът народен;

подвижници за права вяра,

подпорка търсеше у вас,

сеятели на правда, мир,

о, мъдреци!... През десет века

апостоли високославни,

все жив остана ваший глас!

звезди върху Славянски мир,

О, вий, които цяло племе

Нека името ви да живее

извлякохте из мъртвина,

във всенародната любов,

народен гений възкресихте -

речта ви мощна нек се помни

заспал в глубока тъмнина;

в Славянството во век веков!

.

Призивът

на

Стоян

Михайловски,

произнесен

със

затрогващо

съпричастност от учениците, предизвика аплодисментите на публиката

чувство

на

гордост

и

С голямо усърдие, децата от нашето училище
изнесоха своя спектакъл за грешките в езика. И
занимателно,

и

обучаващо

едновременно,

тяхното изпълнение трогна и развесели многото
българи, изпълнили залата.

Спектакълът завърши с весела детска песничка, след
което мястото на сцената зае фолклорна група Джанъм,
която се погрижи доброто настроение на празника да
продължи.
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